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في حمایة نبات الخیار من االصابة بالفطر جازول تأثیر حامض السالسالیك ومبید التش

Pythium aphanidermatumالممرض (Edson) Fitzفي ظروف البیت الزجاجي  

  محمد صادق حسنویاسر عیدان الخزرجي 

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة-قسم وقایة النبات

  

  ةصالخال

جامعـة بغـداد لمعرفـة تـاثیر حـامض السالسـالیك ومبیـد التشـجازول / زراعـةفي تجارب اجریـت فـي كلیـة ال

.Pبالفطر اإلصابةحمایة الخیار من في  aphanidermatum ان لحـامض السالسـالیك ومبیـد التشـجازول وجـد

وذلـــك عنـــد % 100فاعلیـــة عالیـــة فـــي خفـــض معـــدل نمـــو الفطـــر الممـــرض و زیـــادة نســـبة التثبـــیط حیـــث بلغـــت 

وفـي ظـروف البیـت الزجـاجي ،)PSA(وسـط اكـار البطاطـا والسـكروز لتـر علـى /ملغـم400لتركیز استعمالهما بـا

 .Pعمل حامض السالسالیك ومبیدالتشجازول علـى خفـض النسـبة المئویـة لالصـابة قبـل البـزوغ بـالفطر الممـرض

aphanidermatum 53.33، 23.33، 13.33حیـث بلغـت ) فطـر ممـرض فقـط(معنویا قیاسا بمعاملة المقارنة

% 6.66،10.00،20.00على التوالي ،فضال عن خفض النسبة  المئویة لالصابة بعد البـزوغ حیـث بلغـت% 

لمعاملـة % 3.33لمعاملـة المقارنـة الـى% 16.66على التوالي،كما انخفضت النسبة المئویة لالصابة بالذبول مـن 

حیــث الــدلیل المرضــيجازول فــي خفــض اضــافة حــامض السالســالیك وتفــوق حــامض السالســالیك علــى المبیــد تشــ

زیــادة الــوزن الجــاف فضــال عــن لمعاملــة المقارنــة % 88.41علــى التــوالي مقارنــة بـــ % 74.98، 52.06بلغــت 

% 25.93للمجموع الجذري والخضري وارتفاع النبـات وزیـادة  المحتـوى البروتینـي الوراق نبـات الخیـار حیـث بلـغ 

  %.15.25حیث بلغ  قارنة مع  معاملة المقارنةفي معاملة اضافة حامض السالسالیك م

  

The Effect   Salicylic acid and   Tashegazol fungicide in Protection of 
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(Edson) Fitz in green house condition
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Abstract
The salicylic acid and Tashegazol fungicide had a high level of inactivation of 

fungal growth of P. aphanidermatum which reached to 100% when they added to 
potato sucrose agar (PSA) at 400 mg/L rate. Under green house condition the salicylic 
acid and tashegazol fungicide reduced the infection percent (pre-damping off) to 
13.33, 23.33, 53.33 % respectively, the post damping off percent reduced to 6.66, 
10.00, 20.00% respectively.

  

  

  
  

  األولدكتوراه للباحث أطروحةمن مستل البحث 
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The percent of wilt infection was reduced from 16.66%to control treatment to 
3.33% to the salicylic acid treatment, the lowest disease severity achieved by salicylic 
acid treatment 52.06% then tashegazol 74.98% compared to control treatment which 
was 88.41% in addition all the dry weight of shoot, roots and plants heights increased 
significantly by salicylic acid treatment, content of cucumber leaf from total protein 
increased to 25.93% compared to control treatment 15.25%.

  

  المقدمة

Cucumis sativus.الخیار  L من نباتات العائلـة القرعیـةCucurbitaceae تمتـاز الثمـار بمحتواهـا و

یتعــرض ). 1(ســعرة حراریــة 15غــم مــن الثمــار100وتعطــي كــل % 95.1العــالي مــن المــاء حیــث یقــدر بحــوالي 

المتســببة عــن كائنــات التربــة الخیــار لالصــابة بمجموعــة مــن امــراض النبــات المهمــة وتــأتي فــي مقــدمتها االمــراض

- Soilالممرضة  Born Pathogens والتي تعد من اخطر الممرضات لكونها توجد فـي بیئـة التربـة التـي تحتـوي

  ). 2,3(على كائنات عدیدة تحكم بینها عالقات متداخلة ومعقدة مع البیئة المحیطة 

مـة علـى نبـات الخیـار فـي مـن الفطریـات المهPythium aphanidermatum Edson (Fitz)الفطـر

تعتمـــد االعـــراض التـــي یســـببها الفطـــر الممـــرض علـــى عمـــر النبـــات فتـــتعفن . )9، 8، 7، 6، 5، 4(العـــراق 

وتموت البادرات قبل خروجها فوق سطح التربة وهذا ما یطلق علیـه Seed Decayالبذور قبل االنبات مسببا لها 

Pre-emergence Damping offت بعـد خروجهـا فـوق سـطح التربـة مسـببا سـقوطها وهـذا مـا او تهـاجم البـادرا

اما على النباتات الكبیرة فـأن االصـابة تـؤدي الـى تعفـن الشـعیرات Post-emergence Damping offیعرف بـ 

  ).Root Rot)10 ،11الجذریةٌ  

اال , یائیةالجل السیطرة على المرض استعملت طرائق مقاومة مختلفة وتأتي في صدارتها المبیدلت الكیم

ان االستعمال الواسع للمبیدات ادى الى ظهور السالالت المرضیة المقاومة فضال عن المخاطر الصـحیة والبیئیـة 

اشـارت الدراسـات الـى نجـاح وفاعلیـة اسـتحثاث المقاومـة الجهازیـة ضـد عـدد كبیـر . )14، 12،13(الناتجـة عنهـا 

.Pمن ممرضات النبات بما فیها الفطر  aphanidermatum وذلك من خـالل اسـتحثاث الـدفاعات الذاتیـة لـدى

  .)17، 16، 6،15(العائل بوساطة العوامل الحیویة والالحیویة 

  

  المواد وطرائق العمل

  واختبار مقدرتة االمراضیةP.aphanidermatumعزل وتشخیص الفطر 

تتصـف بوجـود (عفن تم الحصول على العزلة الفطریة المستعملة في الدراسة مـن ثمـار خیـار مصـابة بـالت

جمعت من خالل زیارات متكررة للسوق الشعبیة للفواكـه والخضـر ) . نمو قطني ابیض اللون على سطحها العلوي

) كلور حـر% (1في  مدینة بغداد  حیث  عقمت الثمار سطحیا لمدة دقیقة واحدة بواسطة هایبوكلورات الصودیوم 

ء المعقــم وجففــت علــى ورق ترشــیح معقــم وزرعــت فــي ومــن ثــم قطعــت الثمــار الــى قطــع صــغیرة  و غســلت بالمــا

والمضــاف الیــه ) Potato Sucrose Agar )PSAالزرعـيسـم حاویــة علــى الوســط 9اطبـاق بالســتیكیة قطــر 

حضـــنت االطبـــاق , لتـــر/ملغـــم10بمقـــدار Benlateلتـــر و /ملغـــم100بمقـــدار Ampicillinالمضـــاد الحیـــوي 

مــن خــالل اخــذ قطــع Water cultureكمــا حضــرت مــزارع  مائیــة ,مولمــدة ثالثــة ایــا° س2±30بدرجــة حــرارة 

صــغیرة مــن انســجة الثمــار المصــابة والوســط الغــذائي الحــاوي علــى الفطــر الممــرض ووضــعت فــي اطبــاق زجاجیــة 

لمـدة ° س2±30من الماء المعقـم بحـدود ووضـعت فـي الحاضـنة فـي درجـة حـرارةمل20سم حاویة على 9قطر 
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طباق مجهریا لتشخیص الفطر النامي وفـق المفتـاح التصـنیفي والصـفات المـذكورة مـن فحصت اال, ساعة24-28

ــــــــــل  ــــــــــات المقــــــــــدرة االمراضــــــــــیة للفطــــــــــر ). 18(قب ــــــــــة االوســــــــــاط المائیــــــــــة لغــــــــــرض اثب كمــــــــــا  اســــــــــتعملت طریق

P.aphanidermatumوحضــراللقاح صــنف بیتــا الفــامزروعــة فــي تربــة معقمــةوذلــك  باســتعمال نباتــات خیــار

ــــالفطر الممــــرض الملقحــــة الممــــرض باســــتعمال ثمــــار الخیــــارالفطــــري للفطــــر  حیــــث P.aphanidermatumب

مــل مــاء 50مــل یحتــوي علــى 100الملقحــة بــالفطر الممــرض فــي دورق ســعة مــن الثمــارقطعــة) 3-2(وضــعت 

مـل تحـوي علـى مـاء معقـم بحـدود 250مـل لكـل دورق  سـعة 50ثم اضیف اللقاح الفطري المحضـرا بواقـع , معقم

30دورق  ووضعت في الحاضنة بدرجـة حـرارة حـرارة نباتین خیار بعمر اسبوعین لكل مل ووضعت بداخله200

عملــت ثالثــة مكــررات  للفطــر الممــرض یقابلهــا ثالثــة مكــررات للمقارنــة والتــي احتــوت علــى مــاء معقــم , °س±2

    ).4(قطعة من ثمار الخیار السلیمة وغیر الملقحة بالفطر الممرض) 3-2(مضاف الیه 

  PSAتاثیر حامض السالسالیك ومبید التشجازول في نمو الفطر الممرض على الوسط الزرعي 

ومعرفــة تــاثیره فــي الفطــر الممــرض فقــد جـــرى ,لغــرض اختبــار التركیــز المالئــم مــن حــامض السالســـالیك

ة والمنـــتج مـــن قبـــل شـــركC6H4(OH)COOHاختبــاره حیـــث اســـتعمل حـــامض السالســـالیك و صــیغته الكیمیائیـــة

Britsh Drug House LtD كما جرى اختبار مبید التشجازول ومادته الفعالةHymexzol30 % والمنتج مـن

200و100و50االردنیــة وذلــك باســتعمال االوســاط الغذائیــة المســممة وبخمســة تراكیــز هــي Vapcoقبــل شــركة 

ضــر التجـــاري لكــل مـــادة لتــر محســـوبة علــى اســـاس المــادة الفعالـــة حیــث تــم تخفیـــف المستح/ملغــم400و300و

رج الوسـط جیــدا لضـمان  التوزیــع  المتجــانس ºس45وذلـك بعــد تبریـده الــى   PSAالزرعــيواضـیفت الــى الوسـط 

0.5زرعــت بــاقراص قطــر و ســم 9ثــم صــب الوســط الزرعــي فــي اطبــاق بالســتیكیة معقمــة قطــر , للمــادة المضــافة 

PSAوالنامیـــة علـــى الوســـط  الغـــذائي P.aphanidermatumمـــاخوذة بـــالقرب مـــن نهایـــات مســـتعمرة  الفطـــر 

سـم 0.5اما معاملة المقارنة فقد تضمنت زراعـة اقـراص بقطـر , كررت كل معاملة ثالث مرات , وبعمر ثالثة ایام

لمـدة ثالثـة ایـام ºس2±30حضنت االطباق بدرجة حـرارة . فقطPSAالزرعيمن الفطر الممرض على الوسط 

ط قطـرین متعامـدین للمسـتعمرة الفطریـة وحسـبت النسـبة المئویـة للتثبـیط حسـب وسجلت النتائج بحساب قیاس متوس

  :المعادلة

  =تثبیط % 
  متوسط قطر المعاملة–متوسط قطر المقارنة 

 ×100  
  متوسط قطر المقارنة

  تجربة البیت الزجاجي

بغــداد للموســم جامعــة/كلیــة الزراعــة-اجریــت هــذه التجربــة فــي البیــت الزجــاجي التــابع لقســم وقایــة النبــات

ســـم ومعقمـــة وبمستحضـــر الفاســـت 20وذلـــك باســـتعمال اصـــص بالســـتیكیة بقطـــر 2007الزراعـــي الربیعـــي لعـــام 

ملئـت االصـص بتربـة  مزیجیـة مضـافا لهـا مـادة , كغم تربة2.5التجاري وبدون تخفیف ویتسع االصیص الواحد لـ 

Dazometازاماید المحبب وذلك بعد تعقیم التربة باستعمال مبید الب1:3البتموس بنسبة  والمنتج من شركة 98%

Basf وفقــا (2م/غــم45االلمانیــة حیــث قلبــت التربــة ورطبــت قبــل المعاملــة بالمــاء ثــم اضــیف المبیــد نثــرا بواقــع

ثــم رطبــت التربــة مــن جدیــد ورصــت وغطیــت بغطــاء بالســتیكي شــفاف لضــمان ) لتوصــیات الشــركة المنتجــة للمبیــد

وتركـــت لمـــدة اســـبوعین  بعـــد ذلــك رفـــع الغطـــاء وقلبـــت التربـــة لعـــدة مـــرات للـــتخلص مـــن عــدم خـــروج ابخـــرة المبیـــد 

متبقیات المبید وتركت لمدة اسبوعین اخرین ثم استعملت التربة بخلطهـا مـع مـادة  البتمـوس المعقمـة مـرتین بجهـاز 

ببـــذور لمـــدة ســـاعة حیـــث زرعـــت2ســـم/كغـــم1.5وضـــغط ºس121بدرجـــة حـــرارة ) المؤصـــدة(التعقـــیم البخـــاري 
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بــذور لكــل اصــیص واعتمــد التصــمیم العشــوائي الكامــل  وبــثالث مكــررات لكــل 10الخیارصــنف بیتــا الفــا بمعــدل 

      :معاملة واشتملت التجربة على المعامالت االتیة

  ). 19(تربة ملوثة بالفطر الممرض حسب طریقة -1

مـل مـن المبیـد الـى لتـر 2باضـافة تربة ملوثة بالفطر الممرض مضافا لها المبیـد الفطـري تشـجازول المحضـر -2

حســب (مــل مــن المحلــول المحضــر لكــل اصــیص وذلــك عنــد زراعــة البــذور مباشــرة50حیــث اضــیف , مــاء

  ). للمبیدتوصیةالشركةالمنتجة 

اصــیص كــل /ملغــم83تربـة ملوثــة بــالفطر الممــرض  مضــافا لهــا حــامض السالسـالیك بــثالث دفعــات بمعــدل -3

حســب توصــیة اصـیص /ملغــم250یومـا 30فــي كـل اصــیص خــالل اسـبوع لیصــبح معـدل مــا اضــیف منـه 

)6( .  

. تربة معقمة فقط -4

باســتعمال ثمــار الخیاركوســط طبیعــي    P. aphanidermatumتــم تحضــیر لقــاح الفطــر الممــرض

اصـــیص وتــم ســقي التربـــة والحفــاظ علـــى / مــل400اضـــیف اللقــاح الفطـــري الــى االصــص بمقـــدار الكثــاره حیــث

تربـــة غیـــر ,معقمـــةتربـــة(امـــا اصـــص المقارنـــة ,)19(مناســـب لضـــمان حیویـــة الفطـــر الممـــرض مســـتوى رطـــوبي 

من دون فطر ممرض فقـد اضـیف لهـا ثمـار خیـار معاملـة بـالخطوات السـابقة نفسـها فیمـا عـدا كونهـا غیـر )معقمة

اســـــتعمل التصـــــمیم التـــــام . الفـــــابـــــذور خیـــــار صـــــنف بیتـــــا 10ـاالصـــــص بـــــزرعـــــت الممـــــرض ثـــــمملقحـــــة بـــــالفطر 

، سجلت النتائج بعـد انبـات جمیـع البـذور فـي معاملـة المقارنـة وذلـك وبثالثة مكررات لكل معاملة (CRD)لتعشیةا

یومـا مـن الزراعـة 14بعد سـبعة ایـام حیـث سـجلت النسـبة المئویـة لـتعفن البـذور ومـوت البـادرات قبـل البـزوغ وبعـد 

ل عدد من حاالت الذبول فـي بعـض المعـامالت سجلت النسبة المئویة لموت البادرات بعد البزوغ فضال عن تسجی

و عملــت مــزارع مائیــة مــن الجــذور واالنســجة المــاخوذة مــن  النباتــات المصــابة وفحصــت تحــت المجهــر لتشــخیص 

یومـا مـن 30وفـي نهایـة التجربـة اي بعـد , المسبب المرضـي مـن خـالل الغـزل الفطـري والعلـب السـبوریة المتكونـة 

    -:ن كل مكرر وسجلت البیانات االتیة الزراعة قلعت اربعة نباتات م

  -:حیثالدلیل المرضي المؤلف من خمس درجات-1

  .جذور سلیمة= درجة صفر 

  .تلون الشعیرات الجذریة= 1درجة

  .تلون الشعیرات الجذریة وقسم من الجذر الرئیس=  2درجة 

  .تلون الجذر الرئیس بالكامل ولكن دون تلون قاعدة الساق= 3درجة 

  .تلون الجذر الرئیس بالكامل وتهروءه وتلون قاعدة الساق= 4درجة 

  -:لكل مكرر حسب المعادلة  التالیةالدلیل المرضي ولقد تم حساب 

  =الدلیل المرضي 
  )4×4عدد البادرات من الدرجة (+......+)صفر×عدد البادرات من الدرجة صفر(

 ×100  
  4× العدد الكلي للبادرات المفحوصة

  .طوال النباتاتا-2

  .والخضريالوزن الجاف للمجموع الجذري-3

  .  تقدیر نسبة البروتین الكلي في االوراق-4

) الورقة الحقیقیـة الخامسـة(بجمع ثالثة اوراق من نبات الخیار تقدیر نسبة البروتین الكلي في االوراقتم

معاملـة عنـد وصـول النبـات الـى وبواقـع ثـالث مكـررات لكـل)ماعدا معاملة اضافة المبید تشـجازول(لكل اصیص 
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جمعــت االوراق فـــي اكیــاس ورقیــة مثقبـــة وســجلت علیهــا المالحظــات الالزمـــة وجففــت فــي الفـــرن , یومــا30عمــر 

ولمـدة یـومین بعـد ذلـك طحنـت االوراق ووضـع المسـحوق الخـاص بكـل مكـرر فـي ºس70الكهربائي بدرجة حرارة 

جامعــة بغــداد حیــث تــم وزن –لیــل فـي مختبــرات كلیــة العلــوم اجــري التح. كـیس ورقــي وحفــظ لحــین اجــراء التحلیــل 

غـــــم مـــــن مســـــحوق االوراق وهضـــــمت بوســـــاطة االكســـــدة الرطبـــــة باســـــتعمال مـــــزیج مـــــن حـــــامض الكبریتیـــــك 0.2

ومـــن ثـــم قـــدرت فیهـــا النســـبة المئویـــة ) . 20(علـــى التـــوالي حســـب طریقـــة 10:4:1والبیروكلوریـــك والنتریـــك بنســـبة 

وقدر المحتوى البروتیني الوراق نبـات الخیـار مـن خـالل ضـرب ، ل جهاز المایكرو كلدالللنتروجین الكلي باستعما

  ).21(6.25النسبة المئویة للنتروجین في معامل التحویل 

  

  النتائج

علــى ثمــار الخیــار المصــابة     P. aphanidermatumبینــت نتــائج العــزل المختبــري وجــود الفطــر

حیث ظهرت االعراض خـالل عالیة االمراضیةلفطر المستعملة في الدراسة اظهرت النتائج ان عزلة ابالتعفن كما

. ساعة من التلقیح بالفطر الممرض18

وجود اختالفات معنویة بـین معاملـة حـامض السالسـالیك فـي جمیـع التراكیـز ) 1(اوضحت النتائج جدول 

عمال حـامض السالسـالیك بتركیــز وذلـك عنـد اسـت% 7.40حیـث بلغـت نسـبة التثبـیط , المسـتعملة ومعاملـة المقارنـة 

وذلــــك عنــــد اســــتعمال حــــامض % 100و 62.90و 29.90و 18.50جــــزء بــــالملیون ارتفعــــت لتصــــل الــــى 50

لقد لوحظ ان النسبة المئویة للتثبیط , جزء بالملیون على التوالي 400و 300و 200و 100السالسالیك بتركیز 

النسـبة لمعـدل النمـو القطـري لمسـتعمرة الفطـر الممـرض، وفیمـا تتناسب طردیـا مـع زیـادة التركیـز والعكـس صـحیح ب

لتر مـادة فعالـة مـن مبیـد التشـجازول فـي تحقیـق اعلـى نسـبة /ملغم400یخص مبید التشجازول فقد تفوق التركیز 

% 18.5مــع زیــادة التركیــز حیــث ارتفعــت النســبة المئویــة للتثبــیط مــن نســبة الثبــیط تــزدادو% 100تثبــیط بلغــت 

مـن لتـر مـادة فعالـة /ملغـم300و 200و 100للتراكیـز % 77.7و 51.8و 37.0لتر الى /ملغم50ز للتركی

  .على التواليمبید التشجازول 

  

في نمو الفطر الممرضPSAتاثیر اضافة حامض السالسالیك الى الوسط )1(جدول 

P.aphanidermatumبعد ثالثة ایام من االضافة .  

  لتر/التركیز ملغم

  مبید التشجازول  حامض السالسالیك

معدل قطر مستعمرة 

  )سم(الفطر الممرض
  للتثبیط% 

معدل قطر مستعمرة 

)  سم(الفطر الممرض
  للتثبیط% 

0  9.00  00.00  9.00  00.00  
50  8.33  7.40  7.30  18.50  

100  7.33  18.50  5.60  37.00  
200  6.33  29.90  4.30  51.80  
300  3.33  62.90  2.00  77.70  
400  0.00  100.00  0.00  100.00  

L.S.D (0.05)  0.32    0.72    

  كل رقم في الجدول یمثل معدل ثالثة مكررات
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وفیمــا یخــص تجربــة البیــت الزجــاجي فقــد اظهــرت النتــائج انخفــاض النســبة المئویــة لالصــابة قبــل البــزوغ 

جدول ) ممرض فقطفطر(رنة وبفروق احصائیة قیاسا بمعاملة المقا   P. aphanidermatumبالفطر الممرض 

حـامض السالسـالیك لوحـده الـى التربـة الملوثـة بـالفطر الممـرض ومعاملـة اضـافة معاملتا اضافةحیث حققت ) .2(

قیاسـا بمعاملـة المقارنـة %. 23.33، 13.33بلـغ المبید تشجازول خفضا فـي النسـبة المئویـة لالصـابة قبـل البـزوغ

حــــامض معاملــــة اضــــافة م تكــــن هنــــاك اي فــــروق معنویــــة بــــینلــــ، %53.33والتــــي بلغــــت)فطــــر ممــــرض فقــــط(

خفــض النســبة المئویــة لالصــابة  بعــد او المبیــد تشــجازول الــى التربــة الملوثــة بــالفطر الممــرض فــي السالســالیك 

تربــة ملوثــة (، االان الفــرق كــان معنویــا قیاســا بمعاملــة المقارنــةعلــى التــوالي% 6.66،10.00بلغــتالبــزوغ حیــث 

  .%20.00حیث بلغت ) مرض فقطبالفطر الم

فطـــر (لمعاملـــة المقارنـــة % 16.66انخفضـــت مـــنوفیمـــا یخـــص النســـبة المئویـــة لالصـــابة بالـــذبول فقـــد 

وفیمــا یخــص شــدة االصــابة  فلــم تحقــق معاملــة اضــافة حــامض السالســالیك،ةملــالمع% 3.33الــى )ممــرض فقــط

% 88.41مقارنـة بــ % 74.98فیهـا بلـغحیـث الدلیل المرضي اضافة المبید تشجازول اي فرق معنوي في خفض 

االان الفـرق كـان معنویـا  بالنسـبة الـى معاملـة  اضـافة حـامض السالسـالیك )  فطـر ممـرض فقـط(لمعاملة المقارنة 

  %.52.06الدلیل المرضيحیث بلغ

  

P.aphanidermatumحامض السالسالیك ومبید التشجازول في مقاومة الفطر الممرضتاثیر)2(جدول 

  البیت الزجاجيظروففي

  المعامالت
لالصابة %   النسبة المئویة لالصابة

  الذبول  بعد البزوغ  قبل البزوغ  بالذبول

بالفطر الممرضتربة ملوثة

P.aphanidermatumفقط  
53.33  20.00  16.66  88.41  

  74.98  16.66  10.00  23.33  مبید تشجازول+تربة ملوثة

  52.06  3.33  6.66  13.33  حامض السالسالیك+تربة ملوثة

  0.00  0.00  0.00  0.00  فقطتربة معقمة 

L.S.D (0.05)  16.14  8.67  7.79  21.35  
  ثالثة مكرراتكل رقم في الجدول یمثل معدل

  

فقـد حققـت)معدل طـول النبـاتوالوزن الجاف للمجموع الجذري و الخضري(وفیما یخص معاییر النمو

زیـادة معنویـة فـي الـوزن الجـاف للمجمـوع التربـة الملوثـة بـالفطر الممـرضاضافة حامض السالسـالیك الـى معاملة 

والتـي بلغـت ) فطـر ممـرض فقـط (قیاسـا بمعاملـة المقارنـة نبـات/غـم)0.503/1.146(الجذري و الخضـري بلغـت 

نبـات/ سـم38.33نبات فضال عن حصول زیادة معنویة في معدل طول النبات حیث بلـغ /غم) 0.208/0.699(

  ).3(جدول 
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  بعض معاییر النمو لنباتات الخیارحامض السالسالیك ومبید التشجازول في تاثیر)3(جدول

  المعامالت 
  نبات/الوزن الجاف غم

  نبات/طول النبات سم
  للمجموع الخضري  للمجموع الجذري

بالفطر الممرضتربة ملوثة  

P.aphanidermatum  فقط  
0.208  0.699  18.33  

  30.33  0.854  0.380  مبید تشجازول +تربة ملوثة

  38.33  1.146  0.503  حامض السالسالیك+تربة ملوثة

  30.33  0.745  0.373  فقطتربة معقمة 

L.S.D (0.05)  0.204  0.314  9.25  
  ي الجدول یمثل معدل ثالثة مكرراتكل رقم ف

  

ة بــالفطر الممــرض فــي زیــادة  تــاثیر اضــافة حــامض السالســالیك الــى التربــة الملوثــ) 4(تبــین نتــائج جــدول 

ــــــة المقارنــــــة%25.93المحتــــــوى البروتینــــــي الوراق نبــــــات الخیــــــار حیــــــث بلــــــغ  تربــــــة ملوثــــــة (مقارنــــــة مــــــع معامل

  .%15.25حیث بلغ ) بالفطرالممرض فقط

  

  نبات الخیارألوراقوى البروتیني تاثیر حامض السالسالیك في المحت)4(جدول 

  للبروتین في االوراق%   المعامالت

  15.25  فقطP.aphanidermatumبالفطر الممرضربة ملوثةت

  25.93  حامض السالسالیك+تربة ملوثة

  16.68  تربة معقمة فقط

L.S.D (0.05)2.63  
  الجدول یمثل معدل ثالثة مكرراتكل رقم في

  

  المناقشة

ین والتـي تعمـل الـى مادتـه الفعالـة االسـبر وتـاثیرة علـى الفطـر الممـرض تعزى فاعلیـة حـامض السالسـالیك

على تثبیط العدید من العملیات  الحیویة المهمة كعمل بعض االنزیمـات واالحمـاض االمینیـة ومـن ثـم  التـاثیر فـي 

) 6(تتفــق هــذة النتــائج بشــكل كبیــر مــع النتــائج التــي حصــلت علیهــا). 22،23(نشــاط ونمــو المســببات المرضــیة 

جــزء 400كلیــا عنــد اســتعمال تركیــز   P. aphanidermatumوالتــي اشــارت الــى انعــدام نمــو الفطــر الممــرض 

قـد تعمـل علـى   Hymexzol،وفیمـا یخـص المبیـد تشـجازول فـان مادتـه الفعالـة السالسـالیكبالملیون من حـامض 

تثبیط التخلیق الحیوي للبروتینات واالحماض النوویة اوتوثر في عملیـات االكسـدة واالختـزال وبالتـالي انتـاج الطاقـة 

متوســط (EC50حیــث اشــارا الــى نتــائج مماثلــة حیــث بلــغ ) 25(و) 6(ذه النتیجــة مــع مــا وجــدهوتتفــق هــ) 24(

و Phytophthora drechsleriلتر لكل من الفطـرین/ملغم52.48و63للمبید التشجازول  ) التركیز المؤثر

P. aphanidermatumعلى التوالي.  

ل البــزوغ وبعــده فضــال عــن النســبتین المئــویتین قــد یعــود الســبب فــي انخفــاض النســبة المئویــة لالصــابة قبــ

الـى المـادة الفعالـة لحـامض في المعامالت المتضمنة استعمال حامض السالسالیك سـواء  والدلیل المرضيللذبول 

السالســلیك وهــي االســبرین والتــي تعمــل علــى تثبــیط العدیــد مــن العملیــات الحیویــة والفعالیــات االنزیمیــة فــي المســبب 

فضـــال عـــن دوره فـــي تحفیـــز المقاومـــة الجهازیـــة فـــي نبـــات الخیـــار و تشـــتمل علـــى  زیـــادة نشـــاط ) 23(المرضـــي 
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والبروتینــات ذات العالقــة باالمراضــیة وذلــك مــن خــالل Glucanaseو Chitinaseاالنزیمــات الدفاعیــة كالـــ 

اســـبوعیا ولثالثـــة كمـــا ان المعاملـــة المســـتمرة بحـــامض السالســـالیك ). 26(تحفیـــز الجینـــات المســـؤولة عـــن انتاجهـــا 

فــي التربــة بشــكل مــؤثر وبالتــالي بقــاء مســتوى ) حــامض السالســالیك(اســابیع عملــت علــى ضــمان وجــود المســتحث 

  .استحثاث المقاومة الجهازیة عالیا فضال عن استمرار تأثیره السلبي في المسبب المرضي الموجود في بیئة التربة

صابة قبـل البـزوغ وبعـده یمكـن ان یعـزى الـى المـادة في خفض النسبة المئویة لالتشجازولان دور مبید

والتي قد تعمل على التاثیر في التخلیـق الحیـوي للبروتینـات واالحمـاض النوویـة او ) Hymexazol(الفعالة للمبید 

ان ارتفـاع شـدة االصـابة عنـد اضـافة ،)27، 24(قد یعمل على ایقاف انتـاج الوحـدات التكاثریـة للفطـر الممـرض 

تربة الملوثة بالفطر الممرض قد یعود الى ان المبیـد اضـیف لمـرة واحـدة فقـط عنـد الزراعـة وبالتـالي فـان مبید لى ال

  .الفطر الممرض قد اتیحت له الفرصة لكي یستعید نشاطه من جدید

ارتفــاع معــدل الــوزن الجــاف للمجمــوع الجــذري والخضــري فــي المعــامالت المتضــمنة اضــافة حــامض ان

دور المهم والحیوي لحامض السالسـالیك فـي الفعالیـات البایولوجیـة المهمـة للنبـات كالتركیـب الناتج عن السالسالیك

والتـي اشـار ) 28(وتتفـق هـذه النتـائج مـع النتـائج التـي حصـل علیهـا ) 22(الضوئي والنمو وتنظیم االیض النبـاتي

  .من حامض السالسالیكملي مول0.05فیها الى زیادة المجموع الجذري لبادرات الحنطة بعد معاملتها بـ 

لمعاملـــة بحـــامض السالســـالیك لنتیجـــة للبروتین الكلـــي فـــي اوراق نبـــات الخیـــار زیـــادة النســـبة المئویـــةان 

فضــال عـن حمایتــه ) 22(الى الـدور الــذي یؤدیـه الحــامض فـي تنشـیط العملیــات الحیویـة فــي النبـات وتحفیزهـاتعـود

ودوره غیـر المباشـر P. aphnidermatumباشـر فـي الفطـرللمجموع الجذري لنبـات الخیـار مـن خـالل تـاثیره الم

النـایتروجین على زیادةمن خالل تحفیز المقاومة الجهازیة في نبات الخیار نتیجة تكوینه بروتینات خاصة تحسب 
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